Polski Związek Kiteboardingu PZKite

REGULAMIN ZAWODÓW MIĘDZYNARODOWEGO
PUCHARU POLSKI
SNOWKITE 2020
1. CEL ZAWODÓW
1.1. Popularyzacja snowkitingu w postaci różnych konkurencji.
1.2. Wdrażanie nowych trendów w organizacji imprez snowkitingowych w Polsce.
1.3. Wyłonienie najlepszych zawodników snowkitingu w Polsce.
1.4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
1.5. Promowanie regionalnych akwenów i miejscowości turystycznych.
2. UŻYTE SKRÓTY
PSKite
Polskie Stowarzyszenie Kiteboardingu
PZKite
Polski Związek Kiteboardingu
IKA
International Kiteboarding Association
PP
Puchar Polski
PRK
Przepisy Regatowe Kiteboardingu 2013-2017
ZoZ
Zawiadomienie o Zawodach
IŻ
Instrukcja Żeglugi
ONB
Oficjalna Tablica Ogłoszeń
CR
Course racing
LR
Long race
HT
Hang time
3. ORGANIZACJA ZAWODÓW
3.1 Organizatorami Międzynarodowego Pucharu Polski Snowkite 2020 są:
a. Mladí Národniari Námestovo
Strona internetowa: https://www.facebook.com/pg/davidromanak.sk/about/?ref=page_internal
Kontakt mailowy: mladinarodniarino@gmail.com
Osoba kontaktowa: Dávid Romaňák
b. Fundacja Strefa Mocy
Adres: Sztutowo, ul. Różana 4
Strona internetowa: www.fundacjastrefamocy.pl
Kontakt mailowy: am@fundacjastrefamocy.pl
Osoba kontaktowa: Artur Milarski - tel. 785400302
c. Fundacja Mierzeja 2200
Adres: Krynica Morska, ul. Orzechowa 4
Kontakt mailowy: fundacja@mierzeja2200.pl
Osoba kontaktowa: Dariusz Labuda tel. 602348890
3.2. Koordynatorem Międzynarodowego Pucharu Polski Snowkite 2020 jest:
a. Polski Związek Kiteboardingu PZKite
Adres: Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377/14
Strona internetowa: www.pzkite.pl
Kontakt mailowy: info@pzkite.pl
4. KONKURENCJE
4.1. Konkurencje główne:
a. Course Racing (CR)

- wyścigi na dystansie min. 5 km
- do rozegrania zawodów wymagane jest ukończenie trzech wyścigów
b. Long race (LR)
- wyścigi na dystansie min. 20 km
- do rozegrania konkurencji long race wymagany jest ukończenie jednego wyścigu
4.2. Konkurencje dodatkowe:
a. Cross Country (CC)
b. Hang time (HT)
4.3. Decyzje o rozegraniu konkurencji dodatkowych i podejmuje Dyrektor Zawodów uwzględniając
warunki pogodowe, ilość chętnych zawodników i potrzebny przedział czasu na ukończenie
konkurencji.
4.4. Kryteria sędziowania konkurencji dodatkowych będą określone w komunikacie na ONB przed
rozegraniem danej konkurencji.
4.5. Konkurencje będą rozgrywane w kolejności ustalonej przez Dyrektora Zawodów. Priorytetem
jego decyzji, opartej na istniejących i prognozowanych warunkach pogodowych oraz ilości
zgłoszonych zawodników, ma być ukończenie konkurencji głównych we wszystkich możliwych
kategoriach.
5. ZASADY ROZGRYWANIA
5.1. Zawody będą rozgrywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.2. We wszystkich spornych sprawach uregulowanych niniejszymi przepisami będzie decydował
Dyrektor Zawodów.
5.3. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami będzie decydował
Dyrektor Zawodów w porozumieniu z Koordynatorem.
6. PRZEPISY
6.1. Zawody przeprowadzane będą zgodnie z:
a. Przepisami Regatowymi Kiteboardingu 2017 (PRK);
b. Zawiadomieniem o Zawodach oraz Instrukcją Żeglugi,
6.2. Oba dokumenty muszą być wywieszone na ONB podczas zawodów.
7. OBOWIĄZKI KOORDYNATORA ORAZ ORGANIZATORA
7.1. Obowiązki Koordynatora:
a. rekomendacja i pomoc w zapewnieniu sędziów,
b. pomoc w powołaniu komisji regatowej,
c. zorganizowanie szkolenia z przepisów zawodów i omówienie sytuacji powstałych na spocie,
d. pomoc przy nagłośnieniu zawodów w mediach,
e. pomoc przy przeprowadzaniu zawodów,
f. dostarczenie flagi oraz naklejki z logo PZKite.
7.2. Obowiązki Organizatorów:
a. ogłoszenie Zawiadomienia o Zawodach co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem
imprezy na stronie PZKite i Organizatora,
b. ogólna dostępność do udziału w zawodach dla wszystkich zainteresowanych zawodników,
c. zapewnienie infrastruktury umożliwiającej rozegranie zawodów,
d. zapewnienie stosownej ilości sprzętu technicznego (boje, tyczki, flagi, łączność) potrzebnego do
przeprowadzenia zawodów,
e. zapewnienie uczestnikom każdego dnia zawodów wystarczającej ilości napojów,
f. ubezpieczenie OC pokrywające organizację regat żeglarskich.
g. zapewnienie skutecznej asekuracji
h. zapewnienie nagród
8. UCZESTNICTWO. WYMAGANE DOKUMENTY. REJESTRACJA
8.1. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy polscy i zagraniczni.
8.2 Zawodnicy rejestrują się na każde zawody poprzez formularz online

8.3. Rejestracja jest także możliwa każdorazowo w miejscu rozgrywania zawodów w biurze zawodów
w pierwszym dniu zawodów w godzinach 8.30 – 9.30.
8.4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia będzie osobiste potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego, wpłata wpisowego, złożenie oświadczenia o
podporządkowaniu się obowiązującym przepisom przeprowadzenia zawodów, zgoda na
wykorzystanie wizerunku, złożenie oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającego na uczestnictwo w
zawodach sportowych, złożenie oświadczenia o pozostawieniu sprzętu na terenie zawodów na ryzyko
własne, złożenie oświadczenia o posiadaniu polisy OC, zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.
8.5. Zawodnicy niepełnoletni muszą pozostawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
zezwalającą na udział niepełnoletniego zawodnika w zawodach kiteboardingowych.
8.6. Zawodnicy muszą posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC oraz dokument
potwierdzający datę urodzenia.
8.6. O maksymalnej ilości zawodników w kategoriach dodatkowych decydować będzie Dyrektor
Zawodów.
8.7. W nadzwyczajnych udokumentowanych przypadkach losowych, Dyrektor Zawodów może
dopuścić do zawodów zawodnika nieobecnego podczas rejestracji poprzez pisemnie upoważnionego
pełnomocnika. Warunkiem jest wcześniejsze skontaktowanie się z Dyrektorem Zawodów oraz
wpłacenie wpisowego przez pełnomocnika.
9. KATEGORIE
9.1 Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
a. juniorzy do 14 lat, młodzicy do 17 lat, senior 35 lat i więcej w roku zawodów.
b. szczegółowe wyjaśnienie dla sezonu 2020:
- senior - urodzeni przed 31.12.1985
- młodzicy - urodzeni po 01.01.2003
- juniorzy - urodzeni po 31.12.2006
9.2. W przypadku konkurencji dodatkowych nie ma podziału na kategorie wiekowe.
9.3. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagana jest liczba co najmniej 4 (czterech) zawodników.
9.4. Kategoria seniorów jest kategorią „Open” otwartą dla każdego zawodnika a kategoria seniorek
dla każdej zawodniczki.
9.5. Nie jest dopuszczone utworzenie pozostałych kategorii wiekowych poprzez łączenie kobiet i
mężczyzn.
10. PUNKTACJA
Punktacja podczas zawodów
10.1. Punktacja RC i LR według Systemu Małych Punktów:
Miejsce
Punkty

1
1

2
2

3
3

Każde następne miejsce
Dodać 1 punkt

10.2. Punktacja RC i LR według Systemu Małych Punktów:
Miejsce
Punkty

1
1

2
2

3
3

Każde następne
Dodać 1 punkt

DNS/DNC/DCQ/DNF
Liczba zgłoszonych zawodników + 1

10.2.1 Punktacja ze wszystkich wyścigów RC jest sumowana i po odrzuceniu najgorszych wyników
(10.3) jest tworzona klasyfikacja RC i przyznawane małe punkty za RC
10.2.2. Za wyniki z LR przyznawane małe punkty
10.2.3 Suma punktów RC i LR wyłania zwycięzcę
10.3. Ilość najgorszych wyników odrzucanych w zależności od ilości ukończonych wyścigów w
konkurencji RC i LR:
Ilość wyścigów
Ilość odrzuconych wyścigów

1-3
0

4-6
1

7-10
2

11-15
3

16 i więcej
4

10.4. Remis punktowy po odrzuceniu najgorszych wyników rozstrzygany będzie w poniższy sposób.
Wyniki zawodników remisujących powinny być uszeregowane w kolejności od najlepszego do
najsłabszego. Pierwsza różnica wyników rozstrzygnie o zwycięstwie zawodnika z lepszym rezultatem
(wyniki odrzucone nie będą brane pod uwagę). Jeśli remis pozostaje, do rozstrzygnięcia należy
włączyć wyniki odrzucone. Jeśli remis pozostaje, wtedy remis będzie rozstrzygnięty na korzyść
zawodnika, który wygrał ostatnią eliminację / wyścig.
Punktacja klasyfikacji generalnej PP – punkty 10.5 – 10.8.
10.5. Punktacja zawodów według Systemu Małych Punktów:
Miejsce
Punkty

1
1

2
2

3
3

Każde następne
Dodać 1 punkt

Zawodnik nieuczestniczący a znajdujący się w rankingu PP
Ilość zarejestrowanych zawodników do najliczniejszej edycji PP + 1

10.6. Ilość odrzuconych zawodów z najgorszymi wynikami:
Ilość zawodów
Ilość odrzuconych zawodów

1-3
0

4-6
1

7-9
2

10 i więcej
Liczy się 7 najlepszych

10.7. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej PP, we wszystkich kategoriach wiekowych, jedynie konkurencji
głównych zostanie zawodnik, który zgromadzi najmniejszą ilość punktów uzyskanych we wszystkich
zawodach kalendarza PP
10.8.. Wyniki klasyfikacji generalnej PP dla wszystkich konkurencji są ważne jeżeli zostaną rozegrane
co najmniej 2 edycje PP w sezonie.
11. NAGRODY
11.1. Zwycięzcy zawodów oraz klasyfikacji generalnej PP będą wyróżnieni nagrodami rzeczowymi,
dyplomami, medalami lub/ pucharami.
11.2. Podział puli nagród ustala organizator po uzgodnieniu z koordynatorem.
11.3. W przypadku mniejszej ilości zawodników niż nagradzana ilość miejsc, dodaje się sumy za
miejsca nierozdane i równomiernie dzieli pośród wszystkich zawodników zarejestrowanych do danej
kategorii.
11.4. Nieobecność nagrodzonego zawodnika podczas ceremonii zamknięcia będzie skutkowała
konfiskatą nagród pieniężnych i rzeczowych oraz przekazaniem ich dla Organizatora (z wyjątkiem
przypadków uzgodnionych z Organizatorem). Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nagród
sportowych (dyplomy, medale i puchary).

12. WPISOWE DO ZAWODÓW
12.1. Wysokość wpisowego wynosi 100 PLN LUB 25 EURO
12.2. Wpisowe upoważnia do uczestnictwa w każdej konkurencji przeprowadzanej podczas
zawodów.
12.3. Wpisowe zostaje przyjęte przez Organizatora podczas rejestracji.
13. PROGRAM ZAWODÓW
13.1. Program zawodów przedstawiony będzie w ZoZ.
14. REKLAMA ORAZ PRAWA DO WIZERUNKU
14.1. Zawodnicy zobowiązani są do noszenia przyznanych im oficjalnych koszulek startowych
zawierających znaki reklamowe sponsorów zawodów, podczas udziału w konkurencjach, treningach,
oficjalnych prezentacjach (ceremonia zamknięcia, udzielanie wywiadów, sesja zdjęciowa).
Nie przestrzeganie tego wymogu będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

14.2. Zawodnicy nie mogą prowadzić akcji marketingowych i promocyjnych eksponujących w
znaczący sposób logo swojego sponsora bez pisemnej zgody Organizatora pod rygorem
dyskwalifikacji.
14.3. Zgłaszając się do zawodów zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatora i sponsorów na utrwalonych w czasie trwania zawodów materiałach
zdjęciowych, filmowych i innych promocyjnych oraz medialnych dotyczących zawodów na wszystkich
polach eksploatacji zgodnie z przepisami RODO.

15. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO i UBEZPIECZENIE
15.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody, w trakcie ich trwania jak i powrotu z nich.
15.2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności
wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników zawodów od ponoszenia
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego sprzęt.
15.3. Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie
startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie mając na względzie bezpieczeństwo własne,
innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.
15.4. Każdy z zawodników jest osobiście odpowiedzialny i zobowiązany do używania sprzętu
snowkitingowego, który zaopatrzony jest w niezbędne systemy bezpieczeństwa i nadaje się do
bezpiecznego używania w warunkach pogodowych, które mogą wystąpić podczas rozgrywania
zawodów.
15.5. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu
podczas trwania zawodów.
15.6. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem
uczestnictwa w zawodach.
15.7. Jeśli Sędziowie, Dyrektor Zawodów uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek
asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich
instrukcji wydanych przez wyżej wymienione osoby bądź przez ekipę ratunkową.
15.8. Podczas treningów oraz wszystkich rozgrywanych konkurencji wymaga się używania kasków
ochronnych. Nieprzestrzeganie tego wymogubezpieczeństwa będzie skutkowało dyskwalifikacją z
zawodów.
15.9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od odpowiedzialności
cywilnej. Zaleca się ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ (ONB)
16.1. ONB wystawiona będzie zgodnie z ZoZ.
16.2. Zmiany instrukcji sposobu rozgrywania konkurencji będzie wywieszona na ONB. Każdy zawodnik
zobowiązany jest do cyklicznego sprawdzania w którym heacie startuje oraz komunikatów
wywieszanych na ONB.
16.3. Komunikaty o planowanych dyscyplinach oraz kolejność rozgrywania heatów będą wywieszane
na ONB minimum 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego heatu.
17. KARY
17.1. W przypadku niewywiązania się Organizatora z postanowień niniejszego Regulaminu,
Koordynator może zastosować następujące kary:
a. upomnienie,
b. niewliczenie danych zawodów do PP,
c. usunięcie kolejnych zawodów (jeśli takie są zaplanowane) danego Organizatora z kalendarza
zawodów PP w roku bieżącym lub w przypadku zakończenia sezonu zawodów rozgrywanych w
następnym sezonie.
17.2. W stosunku do Komisji Sędziowskiej Koordynator:
a. zaleca Organizatorom podpisywanie z Komisją Sędziowską umów cywilno-prawnych regulujących

konsekwencje niestawienia się na zawody,
b. może pominąć rekomendację sędziego, który wycofał się z zawodów (na które wyraził zgodę i
nie znalazł zastępstwa), w kolejnych rekomendacjach przesyłanych Organizatorom.
18. KALENDARZ ZAWODÓW
18.1. Kalendarz wszystkich zawodów koordynowanych przez PZKite znajduje się na stronie
internetowej PZKite w zakładce ZAWODY / KALENDARZ.

19. DOZWOLONY SPRZĘT
19.1. Zawodnik zgłasza sprzęt, na jakim będzie startował podczas rejestracji :
a. Cztery latawce rejestrowane na zawody
b. Jedna deska snowboard lub jedna para nart – maksymalna długość 2000 mm.
19.2 Inspekcja sprzętu będzie dokonywana wybiórczo podczas trwania zawodów.
Odpowiedzialnością każdego zawodnika jest sprawdzanie czy inny zawodnik używa niezgłoszony
sprzęt. W przypadku stwierdzenia takiego faktu - zgłasza protest.
20. IDENTYFIKACJA
20.1. Każdemu zawodnikowi zostanie wylosowany numer startowy umieszczony na koszulce
startowej.
20.2 Koszulka startowa z numerem startowym musi być zawsze widoczna podczas rywalizacji.
21. PRZEPISY PORZĄDKOWE
21.1. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać
miejsca odbywania się zawodów oraz tras zawodów poza wyznaczonymi strefami bufetu.
21.2 Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

